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Miért nem 
felségsértéssel vádolják 
az Együtt–PM 
aktivistáit?

       CEGLÉDI ZOLTÁN,
a Republikon Intézet politikai elemzője

Furcsa, hogy három politikai 
aktivistáról úgy gondolják, 
hogy veszélyt jelent a köztársa-
sági elnökre, illetve Magyaror-
szág létére, és zsarolással vá-
dolják őket, amikor az erő jelen-
leg a Fidesz oldalán áll. Az el-
lenzék csak ilyen „felségsértési” 
akciókkal képes bebizonyítani,
hogy meztelen a király. A 
parlametben ugyanis a kor-
mánypárti többséget nem le-
het sarokba szorítani.     

NAPI 
KÉRDÉS

Az emlékezet öttagú bizottsága sok újat nem tudott mondani  FOTÓ: BIELIK ISTVÁN

Becslések szerint ezren követelték a népakarat kinyilvánítását a paksi bővítés ügyében tegnap este  FOTÓ: BIELIK ISTVÁN

 Budapesten újra tüntettek amiatt, hogy kőbe vésetné a kormány az új reaktorok megépítését 

Áder pártkatonaként aláírt

   Az egész 20. századi
múltat uralná a Fidesz 

   Hónapokat csúszhat 
még Iványiék ügye 

   Meg kell változtatni 
a „három csapást”  

    Akár a parlamenti választások 
utánra is húzódhat a Magyar-
országi Evangéliumi Testvérkö-
zösség (MET) egyházi elismeré-
si eljárása. Az erőforrás-minisz-
térium szakértői vizsgálata 
ugyanis a januárban visszado-
bott első szakvélemény miatt 
még bizonytalan ideig tarthat. 
Az eljárással kapcsolatos kér-
déseinkre szinte egyetlen konk-
rét, érdemi választ sem adott az 
erőforrástárca egyházi államtit-
kársága, így továbbra sem tud-

ni, mikor ér véget az eljárás ot-
tani szakasza. Mint megírtuk, 
visszadobták annak a tárca ál-
tal felkért egyházjogi szakértő-
nek a szakvéleményét, akinek 
épp a minisztert kellene segíte-
nie a döntésben. Az eljárás már 
több mint négy hónapja húzó-
dik a különféle határidő-hosz-
szabbítások miatt, holott erede-
tileg 60 nap alatt döntenie kel-
lett volna a tárcavezetőnek.

CIKKÜNK A 2. OLDALON      

    Alkotmányellenesnek találta az 
úgynevezett „három csapás” 
törvényét az alapvető jogok biz-
tosa. Székely László a Magyar 
Helsinki Bizottság indítványá-
ra vizsgálta a jogszabályt, és 
bár a jogvédők szerint minden 
indokukkal egyetértett, azzal 
már nem, hogy a jogszabályt az 
Alkotmánybíróság megsemmi-
sítse. A biztos úgy ítélte meg, 
hogy a helyzet megváltoztatá-
sához elég a módosítás. Ennek 
lényege: ne legyen kötelező a bí-

ró számára életfogytiglanra 
ítélni azokat, akik háromszor 
követnek el súlyos bűncselek-
ményt. Kapjon mérlegelési lehe-
tőséget az ítész. Ez azért is jó, 
mert a kérdés nyilván politikai-
lag is fontos, hiszen a Fidesz 
büntetőpolitikájának és azt 
érintő kommunikációjának 
egyik legfőbb eleme a 2010 jú-
niusában elfogadott „három 
csapás”.

  BŐVEBBEN A 11. OLDALON   

    Nem ügynökügyekkel fognak 
foglalkozni elsősorban, a kom-
munista diktatúra működési 
mechanizmusát akarják feltár-
ni. Így foglalta össze a nemrég 
alakult Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága feladatát a testület el-

nöke, Földváryné Kiss Réka. A 
hivatal körülbelül 30 fős lesz 
százmilliós költségvetéssel. A 
Fidesz nemcsak a 45 utáni, ha-
nem a II. világháború előtti 
múltat is uralná. Orbán Viktor 
ugyan nem reagált a Mazsi hisz-

nek a holokauszt-em lék évet boj-
kottáló döntésére, ám aligha az 
enyhülés jele, hogy Balog Zol-
tán miniszter tegnap élesen bí-
rálta a zsidó szervezetet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 13. OLDALON      

    A demokratikus ellenzéki pár-
tok felháborodtak, hogy Áder 
János államfő tegnap aláírta a 
paksi atomerőmű bővítéséről 
szóló törvényt. A szocialisták 
szerint a köztársasági elnök 
alapvető információk hiányá-

ban, pártkatonaként, vakon
teljesítette Orbán Viktor akara-
tát. A lapunknak nyilatkozó
politológus úgy vélte, nem is 
vártak mást tőle. Az Együtt–PM 
újabb tiltakozó akciót szerve-
zett a Sándor-palota elé, ahol 

mintegy ezren skandálták: 
„Dönt sön a nép!” Az LMP az 
ombudsmanhoz fordult a beru-
házás ügyében. A Fidesz vi-
szont folyamatosan ismételgeti 
az eddig hangoztatott szlogen-
jeit. Jogi szakértők szerint nem 

állja meg a helyét Áder érvelése, 
így nem állt vagy áll semmilyen 
jogi akadály az építkezésről 
szóló népszavazás útjában, mi-
után a törvény kihirdetésével 
sem keletkezett nemzetközi kö-
telezettsége az országnak. Emel-

lett az államfő visszaküldhette 
volna megfontolásra az elé tett 
törvényt az Országgyűléshez 
akkor is, ha nem talált benne 
alkotmánysértő pontokat. 

 RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON   

     Sok légy sast 
győzhet, ami-
ből meg sosem 
lesz demokrati-
kus szalonna

Veress Jenő írása a 7. oldalon        

    Felmentették 
a Prisztás-gyilkosság 
egyik vádlottját  
   Portik Tamást, az alvilági kö-
rökben ismert vállalkozót gyil-
kosságra felbujtás miatt 11 év-
re ítélte tegnap első fokon a 
Fővárosi Törvényszék. Az ál-
dozat Prisztás József, akivel 
pénzügyi vitába keveredett, és 
akit a vád szerint Portik test-
őre ölt meg. H. István 10 évet 
kapott. A harmadik vádlottat, 
F. Ferencet, aki egyes vélemé-
nyek szerint a helyszínre csal-
ta az áldozatot, felmentette a 
bíróság. 

 16. OLDAL   �

INTERJÚ  INTERJÚ 

 Gergely Gábor 
  Akadémiai fokon  

39 évvel ezelőtt, február 11-én 
nyert világbajnoki címet a 
Jónyer, Gergely páros Kalkut-
tában
Klampár eltiltása miatt nyer-
hette meg a páros vb-t
Ő lett a róla elnevezett Gergely
Gábor Asztalitenisz Akadémia 
szakmai igazgatója
Toborzó körútra indul Újpest 
általános iskoláiban
Sosem szeretné a rá felnéző 
gyermekek bizalmát elveszíte-
ni
15. OLDAL    
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